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Thema: Zie de mens 

Overweging  5 oktober 2014 – Bert van der Meer 
 

“... Want dat is wat ons op dit moment nog verschillend maakt.  

Denk je eens in dat je als kind gescheiden wordt van je ouders  

omdat je vader een gloedvolle toekomst zag in een ver land?  

Hoe kijk je dan aan tegen politie en justitie en de kinderbescherming? 

Het is aan ons om de ander te behandelen als onszelf,  

mededogen hebben  ...” 
 

 

Eerste lezing – Jesaja 5:1-7 – Het lied van de wijngaard 

Tweede lezing – Matteüs 21:33-43 

 

 

Openingsgebed 
 

Lied: Een schoot van ontferming 
 

Welkom en inleiding 

Welkom op deze zondag 5 oktober 2014. 

Welkom als je hier voor het eerst bent. 

Welkom als je vaker bent geweest en toch weer 

komt. Of je sporadisch, regelmatig of wekelijks 

komt. Het is goed hier te zijn. 
 

Ik geniet altijd van deze ruimte. Hij is hoog en 

licht, mooi en uitnodigend om je verbeelding 

zijn gang te laten gaan. Je kunt je blik 

onwillekeurig naar boven richten als je in 

gedachten bent en rust houden bij een bekend 

beeld. Of juist verrast zijn door een lichtinval 

die je nog nooit zo waarnam. 

Ook akoustisch klopt deze ruimte, ook als ik de 

microfoon uit zou doen.Tenslotte is hier meer 

dan honderd jaar gepreekt zonder enige 

versterking. Tja, onze vooruders wisten wel  hoe ze moesten bouwen, in een tijdperk voor 

internet, radio, televisie en geluidversterking. 

Deze ruimte helpt en dat is goed, want het onderwerp van vandaag is niet makkelijk. Het 

thema van vandaag is ‘zie de mens’. Da’s niet zo’n moeilijke boodschap als het gaat om een 

lieve oude man zoals op de voorkant staat, een pasgeboren baby, een mooie vrouw, je eigen 

kind, je ouders, je beste vriend, vriendin. Je kijkt de ander aan en ziet de mens. 

Vandaag echter lezen we over mensen die niet uitnodigen om ons mee te verbinden. 

Misdadigers, moordenaars. Jezus nodigt ons uit, meer nog: provoceert ons om ook in hen de 
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mens te zien. Dat is meer dan een verhaal, want we leven in een tijd waarin moordenaars 

opstaan in het Midden Oosten en in ons midden. Er treedt verdeeldheid op, wij-zij denken, 

Oost-West koude oorlog.  
 

We zijn wel gewend van Jezus dat hij ons op het verkeerde been zet. En net als een goede 

voetballer speelt hij de bal dan tussen onze benen door en passeert ons, ons in verbijstering 

achterlatend. Panna!  
 

Dat is hem deze keer weer gelukt. Ik wil u straks meenemen in mijn wedstrijdanalyse. 

Ik wens ons een goede viering. 

 

Lied: Deze wereld omgekeerd 
 

1e lezing 
 

Lied – Boek jij bent geleefd  
 

2e lezing 
 

Overweging  

Eerste lezing Het lied van de wijngaard 

“Het begon zo mooi” zei iemand bij de voorbereiding. “Voor mijn geliefde wil ik zingen. En 

daarna werd het helemaal anders.” Deze lezing is uit Jesaja. 

Jesaja is één van de Grote Profeten en trad tussen 750 en 700 v. Chr. op aan het hof van de 

koningen van het Koninkrijk Juda. Het Assyrische Rijk was in die tijd de overheersende macht 

in het oude Nabije Oosten, en vormde door zijn agressieve veroveringstochten een 

voortdurende bedreiging. Jesaja hamert erop dat Juda zijn vertrouwen moet stellen op God. 

In de lezing van vanochtend wordt ruim baan gegeven aan de woede over een wijngaard die 

niets opbrengt. De eigenaar kon het niet verkroppen dat het resultaat niet was wat hij ervan 

verwachtte. En dus brak hij hem helemaal af. Erger nog, hij rukte de doornhaag uit, brak de 

muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kon worden, liet hem verwilderen én droeg zelfs de 

wolken op er geen regen meer op te laten vallen.  

Dat konden ze vroeger kennelijk, wolken vragen om netjes hun plas op te  houden boven dat 

stukje grond. 

Dit is geen God van Liefde die hier aan het woord is. Dit is de God der Wrake. 
 

Bedreigd volk 

Als we de tekst echter zien in de situatie van toen dan is er wel iets voor te zeggen. Een volk 

dat bedreigd wordt (door de Assyriërs) moet geloven in de eigen kracht, vrucht en toekomst. 

Niet tijd geven, uitproberen, denken dat het nog wel goed komt maar: handelen. 

Jezus maakt een parallel met dit verhaal. Hij begint met een kuil voor de wijnpers en een 

uitkijktoren. Precies dezelfde woorden als in Jesaja. Het publiek herkende die woorden 

natuurlijk, uit Jesaja, en dachten de uitkomst te kennen. Alleen wordt het dan anders. De 

knechten die worden gestuurd worden mishandeld en omgebracht en zelfs de zoon van de 

wijnbouwer. Dan pauzeert Jezus om een vraag te stellen. Wat moet er nu gebeuren met die 
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moordenaars? Het publiek buitelt over elkaar heen om aan te geven dat zoveel onrecht toch 

niet onbestraft kan blijven. 

Jezus vervolgt “Hebt u nooit in de schriften gelezen: de steen die door de bouwers werd 

afgekeurd is de hoeksteen geworden.” Dat stukje staat in Psalmen 118. En Jezus besluit 

“Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een 

volk dat het wel vrucht laat dragen.” Dit bedoelde ik in de inleiding met een onnavolgbare 

passeerbeweging. Je denkt het vervolg te kennen en Jezus zet je op het verkeerde been, speelt 

de bal tussen je benen door en passeert. 
 

Ontnomen 

Het laatste dat Jezus zegt “het koninkrijk van God zal u worden ontnomen” is weer gelijk aan 

het einde van de Jesaja-lezing van vandaag. De kenners van Jesaja weten dat achter het woord 

“ontnomen” een hele wereld schuilgaat van de vernietiging van de wijngaard. 

Als wij zouden doen als die moordenaars, dan loopt het dus slecht met ons af. En “de steen die 

de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”. Het is mogelijk dat mensen tot inkeer 

komen.  

Er staat niet “alle stenen die de bouwers afkeurden zijn hoekstenen geworden”. Alleen dat het 

mogelijk is. Als je de lijn doortrekt van Jesaja zal het ook met die moordenaars in de wijngaard 

niet goed aflopen. Ze plegen immers onrecht. Alleen: dat oordeel is niet aan ons. 

Aan ons is de uitdaging om ook in mensen die onrecht doen de mens te zien. 

Ik zal het nog even samenvatten:  Jezus maakt de lezing van Jesaja erger door duidelijk te 

maken dat het geen plantjes zijn die het niet goed doen, maar mensen. En dat mensen een 

keuze hebben om mee te gaan in het geweld dat hen wordt aangedaan of de mens te blijven 

zien. 
 

Verdeeldheid 

Tja, en dan leven we nu in een tijd met ISIS, met oorlogen in Oekraïne, Syrië en Irak. Er is 

grote verdeeldheid in de wereld. We voelen de behoefte om onszelf te beschermen. We sturen 

onze laatse vier F16’s die op missie kunnen naar Irak. Het escaleert. En wat kunnen we doen? 

Laten we ons eerst eens een moment verdiepen in de vraag hoe het kan dat dit kwaad de kop 

opsteekt. Hoe het kan dat in ogenschijnlijk ordelijke samenlevingen als de Syrische en de 

Oekraïense monsters blijken te leven die andere mensen geweld aandoen. Dan heb ik het niet 

alleen over de opening van het journaal en de voorpagina van de krant waarin we gewaar 

worden gifgas, grootschalige vluchtelingenstromen en onthoofdingen. Ik heb het ook over 

vernedering, ontmenselijking en marteling die je in reportages leest. Waar waren al die 

daders, 5 jaar geleden? Zijn zij niet ook met liefde grootgebracht? Ja, want anders hadden ze 

niet meer geleefd. Ook zij hebben ouders, broers, zussen, vrienden, vriendinnen en dromen 

over hun toekomst. En toch kozen zij anders. Er zijn boekenkasten vol geschreven over hoe 

het kan dat weldenkende, intelligente mensen in nazi-Duitsland verwerden tot 

massamoordenaars. Ik las recensies van Jonathan Littel’s boek: De Welwillenden. Hij beschrijft 

daarin een jurist die SS-officieer wordt en, uiterlijk onbewogen, meedoet aan de uitroeiing 

van de joden aan het Oostfront.  
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Open brief 

Dan kunnen we ons nog verdiepen in de vraag hoe deze mensen komen tot hun gedachten van 

verovering, moord en mishandeling. ISIS kent zijn wortels toch in de islam? Ziet de islam ons, 

christenen, dan niet als verwerpelijk? Nee, dat doet ze dus niet.  

Op 25 september publiceerden 126 islamitische geleerden een open brief aan IS-leider Abu 

Bakr al-Baghdadi om duidelijk te maken dat zijn Jihad, zijn heilige oorlog, met alle excessen, 

niet voortkomt uit de islam. Femke Halsema publiceerde daar deze week over. Ze schrijft “Het 

is verboden, zeggen de islamgeleerden, om onschuldigen te vermoorden. Diplomaten, 

journalisten en hulpverleners mogen niet worden gedood. Slavernij is niet toegestaan. Er mag 

niet gemarteld worden in de islam, de doden mogen niet worden misvormd, graven en 

gedenktekens mogen niet worden verwoest. Christenen en yezidi's zijn mensen van de 'Schrift' 

en hen mag geen pijn worden gedaan. De 'jihad,' is enkel toegestaan als defensieve 

oorlogsvoering. IS maakt zich, voegen zij eraan toe, schuldig aan 'walgelijke 

oorlogsmisdaden.' Zeventien pagina's lang leveren de ondertekenaars hiervoor bewijs na 

bewijs, door nauwkeurige verwijzing naar de Koran en andere islamitische geschriften.” 

Het is dus niet de filosofie die hieraan ten grondslag ligt. Wat is het dan wel?  

Het bewijs is overstelpend dat het kwaad altijd onder ons leeft en bovenkomt onder de juiste 

omstandigheden. Ook in ons dus, zoals we hier zitten op zondag 5 oktober 2014.  

Het gaat niet over hen, het gaat over ons.  Moeilijk is dat he, je voor te stellen dat dat ook 

bestaat. En toch kom je het vaker tegen. Iedereen kent “Je eigen draken verslaan” en ook in 

een boek als Harry Potter komt het voor. Harry ontdekt dat het kwaad ook in hem huist en dat 

hij dat dus ook moet verslaan, wil hij het grote kwaad van Voldemort kunnen overwinnen. Het 

zevende boek [toon dikte van het boek] staat vol van alle beproevingen die hij moet doorstaan 

om zover te komen. 
 

Elkaar behoeden 

En wat kunnen wij doen? 

We kunnen bij onszelf te rade gaan hoe wij in moeilijke tijden het juiste doen. Erover praten 

met elkaar. Elkaar behoeden en doen leven. 

Mogen wij mensen, die we ervan verdenken jihadisten te zijn, hun paspoorten afnemen en 

gevangen zetten?  Misschien, als we daarmee voorkomen dat er voeding wordt gegeven aan de 

brandhaard van ISIS. Zeker als daarmee leerplichtige Nederlandse kinderen worden 

onttrokken aan de Nederlandse maatschappij. Maar nooit zonder bewijs en een eerlijk proces. 

Want dat is wat ons op dit moment nog verschillend maakt. Denk je eens in dat je als kind 

gescheiden wordt van je ouders omdat je vader een gloedvolle toekomst zag in een ver land? 

Hoe kijk je dan aan tegen politie en justitie en de kinderbescherming? 

Het is aan ons om de ander te behandelen als onszelf, mededogen hebben. En vanuit dat 

weten de ander de hand reiken,  elkaar behoeden en doen leven. Opdat die boodschap bekend 

wordt, tot de einden der aarde. Dat is waar we in geloven. Dat mag vrucht dragen.  

Moge het zo zijn. 

 

Pianomuziek 

 



 

   pag. 5 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

Geloofsbelijdenis 
 

Intenties die werden opgeschreven in ‘het groene boek’, dat voor het begin van de viering bij 

de entree klaar ligt. 
 

Tafelgebed 
 

Nodiging en breken en delen van brood en wijn 
 

Lied: Om vrijheid 
 

Gedachten bij het thema ‘Zie de mens’ 
Vergeving kun je schenken. 
Vergeving verdien je nooit 
voor slechte daden  
Die herstel je niet door: 
 gevangenisstraf uit te zitten 
boetes te betalen 
taakstraffen uit te voeren.. 
 

Vergeving is het vermogen 
de mens te blijven zien 
 

 Maar soms gaat dat niet 
Door wederzijds onvermogen. 
Door  het slachtoffer 
Of de dader. 
Het is een opdracht 
Die niet altijd lukt. 
 

Zie de mens 
Is een streven 
Het doel 
Niet altijd binnen bereik. 
 

Blijven streven is: 
De opdracht aan mijzelf  
er door heen te kijken. 
De mens te blijven zien   

 

Onze Vader 
 

Activiteiten en informatie 
 

Slotlied: Van vandaag en morgen 
 

Wegzending en zegenbede 

 


